
٨
چهارشنبه ٢٢دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٥

تخر�ب حسين�
مترى٣/۵٠٠ با بيمه

 ٠٩٣٦٠٢٧٧٥٤٢
٩٥٢٩٢٥٦٥/ پ٠٩٣٦٥٧٤٦٨٧٢

 �تخر�ب فور
ساختمان پرواز

تخریب در عرض ۴ الی ۵ روز 
با بيمه بينا 

مدیریت تخت طاقدیس
٣٢٧٨٠٢٦٣-٠٩١٥٦٩٢٧٥٩٣

٠٩١٥٦٢٤٨١٥٦
٩٥٢٩٨٥٥٧/ ف

٩٥٢٨٠٤٦٣/ م

 �گودبردار
وتخر�ب 

تحت پوشش بيمه 
CGL

٠٩١٥٣١٣٤٢٧٨ باروئی
٠٩٣٠٥٧٢٨٥٠٠

�تخر�ب فور
انواع ساختمانهاى بتنی و...

(خاکبردارى)
٩٥٢٩٣٢٥٤/ پ٠٩١٥٩١٣٢١٣٤

٩٥٢١٢٠٠٥/ ف

از توليدبه مصرف
 انواع 
آکاردئونی حفاظ 

حفاظ روى دیوار ٣۵ تومان 

کرکره سنتی مترى ٣۵ تومان 

کرکره برقی ،جک
زیر قيمت بازار

٠٩١٥٢٥٠٤٢٤١

٩٥٢١٥٣٧٧/ پ

�جوشLار� و برشLار
اجرا اسکلت -پله -نما،سقف شيب 

دارخرده کارى (درب وپنجره،سایبان )
٠٩١٥٥١٨٤٢٤٨

 جوشLار� سيار
�و برش 3ار� و خرده 3ار

 ٠٩١٥٨٩٣٥٠٢٩
٩٥٢٦١٤٢٢/ ق

مر3ز پخش 
انواع حفاظ 

آکاردئونی
 پنجره و روى دیوار 

زیرقيمت بازار 

٠٩١٥١١٣٠٤٢٩
٩٥٢٧٣٨٣٣/ ف

٩٥٢٨٣١٩٩/ ط

حفاظ
بوته اى، کمانی، ميلگردى و درب 

آکارد ئونی، بعلت توليد انبوه ارزان وفورى
٣٨٩٢٠١٤٧- ٠٩١٥٣١٢٨٤١١

جوشLار� سيار
تعميرات درب و پنجره،آبگرمکن

حفاظ و نرده خرده کارى،شبانه روزى
٠٩١٥٨٨٦٧٨٠٨

٩٥١٦٥٥٤١/ خ

 �جوشLار� سيار قد�ر
نرده،حفاظ، تعميرات

 خرده کارى ،پارکينگ، سایبان 
٣٦٢١٦٠١٤-٠٩١٥١٠٧١٦٥٦

٩٥٢٧٠٦٣١/ پ

Bار سيار ظر�Lجوش
نرده در یک روز،بالکن،سایه بان
سقف، آالچيق ، اسکلت،حفاظ و...

٠٩٣٣٧٨٠٠٩٩٦
٩٥٠٦١٥٤٦/ خ

جوشLار� اسLلت
 سبک، سنگين، برشکارى

 و خرده کارى پذیرفته می شود
٩٥٢٣٧١٤٩/ م٠٩١٥٤٣٨٣٠٤٨

�جوشLار
ساخت،تعمير، درب و پنجره

پله ، سایه بان
٠٩١٥٣١٢٧٧٩٨

٩٥١٩٣٤٧٣/ پ

٩٥١٩٨٦١٤/ خ

انواع حفاظ
آکاردئونی،کرکره مترى ٣۵ 

و تعميرات
٠٩١٥٨٠٢٤٧٨٧-٣٣٨٩٠٣٢٣

جوشLار� سيار سيد
خرده کارى اسکلت، نما، درب و 

پنجره بازدید رایگان
٠٩١٥٨٩٦٤٨٨٢

٩٥٣٠٤٤٤٣/ ف

IPE و PG لتLاس �جوشLار
توسط چندین اکيپ مجرب

شود)  می  پذیرفته  نيز  کارى  (خرده   
٠٩١٥١٦٧٠٩٦٠بازرس

٩٥٢٩٨٢٥٩/ م

٩٥٢٩٣٥٤٧/ ف

اجرا� تخصص� اسLلت
فلزى سنگين (تيرورق، باکس)

کارخانه  ٣٣ و ٣٥٤٢١٠٣٢ و 
٠٩١٥٣٢٢٠٥١١

٩٥٢٩٥٨٠٠/ د

tلت سلوLاس �جوشLار
انواع خرده کارى اسکلت،سقف 

مازاد وغيره پذیرفته می شود
٠٩١٢٣٥٥١٩٣٣

٩٥٠٩٤٧٠١/ پ

جوشLار� سيار
فورى

٠٩١٥٤٠٩٤٠٠٩

٩٥٢٥٤٩١٢/ ف

�جوشLار� فور
درب ها،حفاظ،سایبان و غيره

٠٩١٥٣١٣٦٩١٣

٩٥٢٧٩٣٢٤/ پ

نرده راه پله 
درب آ3اردئون�

فورى
٠٩١٥٤٠٩٤٠٠٩

بعداز همه با ماتماس بگير�د
٠٩١٥٨٨٠٠١٩٥ �جوشLار
نصب و تعمير جک و کرکره برقی
جهاندار  ٠٩٣٥٤٩١٢٦٢٧

٩٥٢٩٨٩٦٣/ ق

٩٥٢٣٢١٧٠/ پ

درب 
آ3اردئون�
با رنگ کوره اى 

تحویل روز 
با ١٨ سال سابقه 

نرده ،راه پله 
حفاظ پنجره و... 

حفاظ بوته اى
٠٩١٥٢٠٠٤٠٤١

٩٥٢٩٩٥٨٨/ خ

جوشLار� سيار
خرده کارى گازو غيره 

ارزان فورى
٠٩١٥٠٦٤٧٦٠٢

نرده
 در نصB روز

راه پله،تراس

 حفاظ پنجره 
درب آکاردئونی
 با رنگ کوره اى،تحویل فورى 

نصب و حمل رایگان
٠٩١٥٨١٨٨٨٧٥

٩٥٢٢٨٦٧٢/ ف

جوشLار� ارزان
کليه کارهاى جوشکارى و برشکارى 

با هوابرش، تعميرات و اسکلت
٠٩١٥٩٠٦٩٢٢٣

٩٥٣٠٢٠٥٣/ ف

از توليد به مصرف 
درب آ3اردئون� 
حفاظ پنجره و روى دیوار 

حمل و نصب رایگان 
٠٩١٥٢٠٧٩٢٥٢

٩٥٣٠٤٠٩٠/ ق

٩٥١٩٩٣٣٨/ پ

جوشLار� اسLلت
برشکارى شيروانی - پله

٠٩٣٥٢٢٢٠٠٣٠

دفتر مهندس� ٠٠٨٧ 
اخذ پروانه و پایانکار- نقشه 

معمارى و اجراى بهينه (با تخفيف)
٠٩١٥١٠١٥٩٢٨-٣٦٠٥٨٥٨٥

٩٥٢٧٧٦٢٤/م

گروه صنعت� آتر�س
طراحی اجرا، دکوراسيون، محوطه ،نما
 خراسانی٠٩١٥٣٠٨٩٦٢٣

٩٥٣٠٥٠٣٨/ ف

٩٥٢٨٤٦٤١/ د

داربست محLم
نصب امروز- تخته و بيمه 

٣٧٦٠٤٤٠٦
اجاره 

تخته و بشLه
٠٩١٥٧٠٠٨٥٠١

٩٥٠٨٧٢٣٢/ خ

 محمد پور 
  همين امروزبا بيمه حوادث  تخته رایگان 

٠٩١٥٥١٨٦٨٤٣ -٣٢٦٨١٦٥٢
٩٥٢٤٦١٠٧/ ط

داربست

 بهار
١- نصب  فورى بابيمه
(با لوازم، بدون لوازم)

٢- خرید و فروش 
واجاره 

 (لوازم داربست ، تخته وبشکه)
٣- پيچ و رولپالک

(انواع سنگ و سراميک) 
 ٠٩١٥١١١٩٢٥٠

شریعتی ٣٢٧٠٦٦٤٦ 
٣٦٦١٨١٧٧

٩٤٥١١٠٦٥/ پ

 داربست تيوان
 نصب سریع،قيمت توافقی

٠٩١٥٦٧٨٩٧٧٤ 
٩٥٢٧٤٤٧٩/ ق٠٩١٥٧٦٤٩٦٨١

 tداربست و پيچ رولپال
مالئ�

٠٩١٥٣٠٥٠٣٩٦
٩٥٠٧٤٤٨٢/ ط

 خراسان 

بزرگ
  داربست فلزى 

مجرى پروژه هاى بزرگ

 صنعتی و ساختمانی

 درداخل و خارج
 از کشور

 با بيمه مسئوليت

٩٥٣٠٣٥٤٣/ ف

٣٦٦٢٣٥٣١
٣٦٦٢٣٤٩٨
٠٩١٥٥١١٦٦٢٦

٠٩١٥٣١٣١٣٨٨
قر بان پور

٩٥٢٤٠٢٥٠/ پ

داربست 
�رضو

٣٧٣٢٠٨٢١
٠٩١٥٥١٢٠٧٩١

نصب فورى- بيمه بی نام 
پيچ ورولپالک

٩٥١٤٨٢٩٩/ پ

tپيچ و رولپال
با ضمانت و بيمه مسئوليت

جعفرى  ٠٩١٥٧٥٨٠٠٥٨

٩٥٢٤٩٩٢٦/ ف

داربست همت� 
با بيمه مسئوليت 
٠٩١٥٢٠٣٠١٨٣

داربست شر�عت 
خرید و فروش لوازم داربست 

 ٠٩١٥٣٠٤٠١٣٧
٩٥٢٣٦٢٣٥/ ط٣٢٧٢٣٢١١

داربست فلز� سهند
نصب سریع و مطمئن
 ٠٩١٥٣٠٦٥٤٦٠
٩٥١٩٩٢٢٢/ پ٠٩١٥٢٠٦٥٤٦٠

٩٥١٨٥١١١/ پ

tپيچ و رولپال
سنگ و سراميک

٠٩١٥٥٠٢٢٣٧١-٣٢١١٣٧١٢

٩٥١٩٨٧٦٠/ پ

داربست
tوپيچ و رولپال

شریفيان ٠٩١٥٣٨٢٨٣٠٨

٩٥٢٨٣١٨٦/ ط

پيام 
نصب سریع با بيمه

مجرى پروژه هاى عظيم
ساختمانی صنعتی و زیربتن

(باامکان تهاتر)
 با لوازم و بدون لوازم

پيچ و رولپالک
مرکز خرید و فروش لوازم داربست 

٠٩١٥١١١٤٠٩٠
٠٩١٥١١١٢٣٩٠

 ٣٨٥٥٤١٤١
نوشاد 

داربست

داربست 
و3يل آباد
نصب سریع و مطمئن 

با بيمه مسئوليت 
تخته ، پيچ و رولپالک

 ٣٨٦٦٢٠٤٩-٣٨٦٦٢٠٤٨
٩٥١٥٦٢٣٣/ ب٠٩١٥٥١٥٩٠٦٥

داربست زنگنه 
اجراى پيچ رولپالک، نما

کفراژ، زیربتن، بيمه مسئوليت 
٠٩١٥٣١٦٦٩٥٧

٩٥١٩٥٠٤٧/ ق

رستگار
تخفيف ویژه 
سریع با بيمه
٠٩١٥٦١١٦٧٤٣

٣٨٩١٩٦٦٨
٣٢١١٢٢٣٦

٩٥٣٠١٩٨٧/ خ

٩٥٢٥٥١٥٣/ ف

داربست

 شا�گان
نصب همين امروز بيمه 
نما،کفراژ، چادر، زیربتنی

٠٩١٥٣١٠٣٤٢٨
٣٨٩٠٨٤٦٥

 خر�د و فروش لوازم 
داربست نصب  

٠٩١٥٥٥١٦٢٤٢ 
٩٥٢٥٩٨٢٧/ ب٠٩١٢٠٢٤٩٥٧٠

٩٥٣٠٣٣٣٩/ پ

tپيچ ورولپال
باضمانت وبيمه

    نيرومند  ٠٩١٥٧٦٧٥٣٤٣

 داربست قاسم� 
٠٩١٥١١٧٢٩٤٣

٣٢١٣٣٨٠٨-٣٢١٣٨٠٦٠
٩٥٢٨١٦٩٦/ ق

٩٥٢١٨٩٩٦/ ط

داربست 
مشهدتLني< 

 با تخفيف ویژه
 ٠٩١٥٥٠٨١٧٣٤

٩٥٢٣٣٦١٧/ ف

داربست

شهاب
 نصب سریع و ایمن 

اجراى پروژه هاى عظيم
نصب در کليه نقاط

با بيمه مسئوليت ایران

 پيچ و رولپالک

انواع سنگ و سراميک

٣٨٥٥٢٥٧٧  
٣٣٤٤٨٠٠٨
٠٩١٥٥١٥٢٢٤٠

٩٥١٩٥٩٢٤/ پ

داربست پيچ
tورولپال

باضمانت وبيمه
٠٩١٥٥٧٩٨٦٧٩٠٩١٥٥٧٩٨٦٧٩
٠٩١٥٤٤١٧٨٤٩٠٩١٥٤٤١٧٨٤٩

خسروى

٩٥٣٠٦٢٧٢/ ف

داربست
 بهروز

نصب سریع و 
مطمئن با بيمه 

اجراى
 پروژه هاى عظيم 

با تخفيف ویژه
٣٨٨٢٤٥٩١
٣٢١٢٥٣٣١

٠٩١٥٣١٤٨١١٤
 ٠٩٣٩٩١٥٨١١٤

دستجردى

داربست آبادگران
نصب سریع با قيمت مناسب

٠٩١٥٦١٣١٠٢٢
٩٥٢٩٨٠٢٦/ ف

داربست حافظ
سریع باتخفيف بيمه مسئوليت

 ٣٢١١٣٠٠٠
٩٥٣٠٠٠٢٥/ پ٠٩١٥١٢٥٥٢٢١

٩٥١٩٨٩٤٤/ پ

 داربست
 خزر

 با بيمه مسئوليت 
عضو مجاز اتحادیه

کریمی  ٠٩١٥٣١٤٧٦٩٤

داربست پرد�س
بيمه مسئوليت،تخفيف ویژه

٠٩١٥٣٠٧٩٢١٥-٣٦٦٧١٨٢٢
٩٥٢٨٤٧٥٢/ ف

داربست طر�قت
بيمه مسئوليت

٠٩١٥٥٠١٠٥٢٠
٠٩١٥٦٠١٠٥٢٠

٩٥٢٠١٧١٥/ ق

داربست سپهر 
مسئوليت 

٠٩١٥٣١٢٧٤٢٧
٩٥٢٥٧٩٠٨/ ق

اجاره تخته بنا��
  و بشLه 

٠٩١٥١٢٤٢١٧٤
٩٥٢٦٧٦١٦/ ق

٩٥٢٧٢٧٦٢/ م

tپيچ و رولپال
با ضمانت،باداربست با بيمه،بی نام
جهانبانی٠٩١٥٧٦٣٩٧٥١

داربست
 ساالر

نصب سریع و مطمئن با 
بيمه مسئوليت بی نام 

پيچ و رولپالک و تخته زیر پا 
     ٠٩١٥٥١٣٣١٩٠صادقپور 

٩٥١٩٥١٨٠/ پ٠٩١٥٦٠٠٣١٩٠  

چشم انداز 
فروشنده کليه لوازم داربست 

چرخ ثابت و گردان 
٣٦٠٥٧١٧١-٠٩١٥١١٥٨٨٨٠

٩٥٢٧١٣٧٦/ م

داربست 
آنال�ن 

نصب فورى- فورى 
با بيمه کامل 

٣٨٨٣٧١٠٧
٠٩١٥٨٩١٥١٠٠

٩٥٢٩٠٢٤٩/ م

داربست
 خراسان

تخفيف ویژه
 نصب فورى و مطمئن بيمه 

مسئوليت ،تمام نقاط
٠٩١٥٥٠٥٢٩٢٢

٩٥٠٦٦٨٠١/ پ     ٣٦٦١٠٠٧٤

٩٥٢٩٧٨٢٧/ ط

�داربست فلز
 قدوس�
نصب همين امروز 

همراه با بيمه مسئوليت
( تخفيف ویژه)

٠٩١٥٣٢٠٥٧١٣

٩٤٤١٧٧٩٨/ پ

   داربست 3يهان
نصب سریع و مطمئن

 با بيمه مسئوليت ٠٩١٥٥١٢٢١٢٨
٠٩٣٦١٢٤٧٨٧٤-٣٨٦٧٣٩٤٤

٩٥١٩٢٥٦٦/ ط

داربست

 3اوه 
با بيمه مسئوليت

 قيمت ارزان را از ما بخواهيد
نصب همين امروز 

 ٠٩١٥٥٠٢٠٦٣٧
٠٩١٥٣١٢١٤٣٧

علوى٣٢١٧٧١٧٣

 tپيچ و رولپال
حسين پور

نصب سنگ رایگان 
بيمه و۵سال ضمانت
 ٠٩١٥٨٣٠٥٢٧١
٠٩١٥٨٣١٥٢٧١

٩٥٢٧٥٦٠٣/ م

لوازم داربست و قالب 
فلز� نقدا خر�دار�م

 ٣٦٠٧٦٨١٢-٠٩١٥٥٠٩١٩٠٨
٩٥٢٣٣٧١٠/ ب

داربست جهان�
�نصب فور  

٠٩١٥١٠٥١١٨١
٩٥٢٠٥٦٢٨/ ف٠٩٣٩٠٤٥١١٧٠

داربست عرفان�
نصب سریع-همين امروز

٠٩١٥١٠٠٤٦٣٢-٣٦٧٧٨٤٠٣
٩٥٢٨٥٢٢٥/ م

٩٥١٩٩٢١٣/ پ

 tپيچ رولپال
tو داربست اتر

٠٩١٥٣٢٣٦٩٧٩-٣٢١١٧٣٩٣

٩٥٢١٩٧٩٦/ پ

پيچ و رولپالك سنگ
با داربست(آبادگران) ، تعمير نما

 با ضمانت و بيمه 
موسوى ٠٩١٥٤٠١٨٣١٣

٩٥١٥٤٠١٨/ م

 شمس
 بيمه مسئوليت و بی نام

٣٦٦٣٥٤١٨
٠٩١٥١١٤١٧٨٨

خطيبی

داربست سما   
 ٠٩٣٩٦٠٩٠٨٣٧

٣٦٦٦١٠٠٧- بيمه
٩٥٢٧٩٢٨٣/ ف

٩٥٢٩٧٨٣٢/ ط

داربست
 وپيچ رولپالt ملل

نصب فورى ،قيمت مناسب
٠٩١٥٣٠٠٦٨٢٩-٠٩١٥٠٠٨٦٨٢٩

٩٥٢٩٦٥٢٩/ ف

 tپيچ و رولپال
داربست با بيمه مسئوليت

٠٩١٥٢٤١١٣٨٩

داربست
چشم انداز

نصب و اجراى 
کليه پروژه هاى 

ساختمانی ، صنعتی و 
نمایشگاهی

 (اجاره تخته و بشکه)
 ٠٩١٥٣١٤٩٢٥٢

٣٦٠٨٦٩٤٨
٩٥٢٩٣٠١٨/ ل

٩٥٢٢٠١١٢/ پ

تخته و بشLه
اجاره ،خرید و فروش

 ٠٩١٥٣٨٢٨١٣٨
شریعتی

داربست

�جوشLار

خدمات مهندس�
(نقشه، نظارت، اجرا)


